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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๔ ก�นยายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ต�เข�าหาธรรม
(ป#จจ�ยวางไว�แต(เช�าไม(ม�เจ�าของคร�บ) ไม(ม�เจ�าของก+เอาเข�าส,(ศ,นย�กลางเส�ย หล�ก

ธรรมว/น�ยม�อย(างน�0นนะ เห+นของตกเก+บไว�แล�วประกาศหาเจ�าของ ถ�าไม(ม�ใครมาร�บ
เลยๆ แล�วของน�0เอาไปเข�าจ�ดศ,นย�กลาง เวลาเจ�าของเขามาทวงท�หล�ง เขามาหาท�หล�งก+
ช�0ใส(จ�ดน�0นว(าเอาไปท5าประโยชน�อ�นน�0น น��นพระว/น�ย น��ก+เหม�อนก�น ไม(ทราบว(าตกมาย�ง
ไง เราอยากให�ตกมากๆ ตกท�0งหมดย/�งด� เราจะเอาเข�าจ�ดศ,นย�กลาง พ,ดตามหล�กธรรม
ว/น�ย ค�อปรกต/พระว/น�ยห�ามไม(ให�จ�บเง/นจ�บทอง แต(เวลามาเห+นของตกอย,(อย(างน�0น ถ�า
พระองค�ไหนไปเจอองค�น� 0นต�องร�บผ/ดชอบเก+บ น��นเห+นไหมล(ะพระว/น�ย เก+บแล�วก+
ประกาศหาเจ�าของ ถ�าเป8นอย(างอ��นๆ ไม(ใช(เง/นก+บอกร,ปล�กษณะอะไรๆ ถ�าเป8นเง/น
จ5านวนเท(าน�0นเท(าน�0ไม(บอก น��นเห+นไหมพระว/น�ย ให�เจ�าของเอาพยานมาอ�างเอง แล�วก+
ให�ตามน�0นๆ น�0ตามหล�กพระว/น�ย

ใครจะละเอ�ยดย/�งกว(าพระพ�ทธเจ�า ห�ามไม(ให�พระจ�บเง/นจ�บทอง แต(เวลาไปเจอ
ของอย,(ในบร/เวณว�ด ท��อ��นไม(ว(านะ ถ�ามาเห+นอย,(ในบร/เวณว�ดซ;�งเป8นสถานท��ร�บผ/ดชอบ
พระองค�ใดเจอองค�น� 0นต�องร�บผ/ดชอบ เก+บอ�นน� 0นไว� น� �นท(านบอก พระว/น�ยท(าน
ละเอ�ยดลออ โฆษณาหาเจ�าของ ถ�าไม(ม�ใครเลย จ5าเป8นก+เอามา จะท5าประโยชน�อะไรก+
ตามในส(วนรวม เวลาเขามาทวงท�หล�งจ;งช�0บอก ค�อม�นส�ดว/ส�ยแล�ว สมบ�ต/เหล(าน�0นเอา
ไปท5าประโยชน�อ�นน�0แล�ว บอก ม�นส�ดว/ส�ย น��นเห+นไหมพระว/น�ยท(านละเอ�ยดมากนะ ถ�า
ตกอย,(นอกสถานท�� ห�ามไม(ให�แตะให�จ�บ น��นเห+นไหมล(ะ ถ�านอกสถานท��ร�บผ/ดชอบของ
ตนเอง เช(นนอกว�ดว(าง�0นเถอะน(ะ ห�ามไม(ให�จ�บให�แตะ ผ(านไปเลย น��พระว/น�ย

(รายการของรถส/บล�อของเส��ยสมหมายว�นน�0คร�บ) อ<อ มาเร��อยแหละโรงส�เส��ยสม
หมายท��ร�อยเอ+ด เอามาหน�นก�นเร��อย ก�บสมบ�ต/ ส�ทธ/น�นท�หร�ออะไร กร�งเทพ น��นก+มา
สองศร�ทธาน��ท��มาบ(อยๆ ค�อร�อยเอ+ดก�บกร�งเทพ สมบ�ต/ด,ว(าเม��อวานน�0ส(งของมาข�าวถ�ง
ละส/บก/โล ด,ว(าพ�นกว(าถ�ง พอมาว�นน�0เส� �ยสมหมายก+มา ม�สองท(านน��ละม�ศร�ทธามา
เร��อยๆ เพราะของในโกด�งเราน�0ให�ม�เต+มตลอดเวลา ไม(ให�บกพร(องนะ เราจะไปไหนมา
ไหนก+ตามเหม�อนเราไม(ไป ของน�0นอะไรบกพร(อง ผ,�ร�บผ/ดชอบม� ผ,�ร�บผ/ดชอบในโกด�งก+
ค�อผ,�มาร�กษาศาลาเป8นวาระๆ วาระละเจ+ดว�นๆ ผ,�น�0ร�บผ/ดชอบในโกด�งด�วย ของอะไร
บกพร(องให�บอกเขา ส��งทางบ�านผ,�ร�บผ/ดชอบ แล�วก+ร�บขนมาเต+มๆ ไว�ตลอดเวลา
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บรรดาโรงพยาบาลต(างๆ มาไม(ว(าโรงไหน เร�ยกว(าท��วประเทศไทย มาน�0ได�ท�0ง
น�0นๆ แต(ท��ม�ใกล�ม�ไกลเร�ยกว(าม�พ/เศษ ผ/ดก�น ถ�าโรงธรรมดาน�0ก+ธรรมดา ท��ไกลควรจะ
ให�พ/เศษ เราก+ยกต�วอย(างไว�เป8นเอกเทศ น� 0เป8นเขตแรก ท� �ไกลกว(าน�0นไปอ�กก+ไม(ม�
ป#ญหาอะไร เป8นพ/เศษด�วยก�นท�0งน�0นๆ เรายกไว�เช(นทางน�0ก+อ�บล โคราช อ�ตรด/ตถ� เหล(า
น�0เป8นพ/เศษท�0งน�0น เลยจากน�0นไปเป8นพ/เศษท�0งหมด ไกลจากน�0นไปเป8นพ/เศษท�0งหมด
นอกจากน�0นเป8นธรรมดา ของท��ให�ธรรมดาม�จ5านวนเท(าน�0นๆ เสมอก�นหมด ของท��ให�
เป8นพ/เศษ เพ/�มเท(าไรๆ ก+เสมอก�นหมด เวลาจะไปก+เต/มน05าม�นให�ๆ เต+มท�กค�นรถๆ ไป
เลยไม(ว(าใกล�ว(าไกล อย(างน�0ทางว�ดปฏ/บ�ต/มาเป8นประจ5า

เราท5าประโยชน�แก(โลกเราไม(ได�ท5าธรรมดา เราพ,ดช�ดๆ จร/งๆ ห�วใจความ
เมตตาน�0ม�นครอบโลกธาต� เพราะฉะน�0นอะไรๆ จะม�มาไม(ได� อ5านาจแห(งความเมตตา
กวาดออกหมดๆ เลย ต��นข;0นมาป#@บจ/ตม�นออกแล�วนะ ท��ไหนจ5าเป8นตรงไหนๆ จะควร
สงเคราะห�ตรงไหนๆ จ/ตน�0จะออกแล�ว ตามอ5านาจแห(งความเมตตาด;งออกไป ให�ท(าน
ท�0งหลายทราบเส�ยว(าธรรมเป8นอย(างน�0 ไม(ได�เหม�อนก/เลส ถ�าก/เลสม�แต(กวาดแต(ต�อน ม�
แต(เอาร�ดเอาเปร�ยบร�ดไถโดยว/ธ�ต(างๆ น�0ค�อก/เลส ไปท��ไหนเด�อดร�อนว�(นวาย เจ�าของด�
ใจคนเด�ยวก+เอาไม(เป8นไร คนจะเด�อดร�อนก�นท�0งประเทศก+ไม(สนใจ ให�เจ�าของท�องป�อง
เท(าน�0นพอ น��ค�อก/เลสเห+นแก(ต�ว

ถ�าเป8นธรรม อ�นน�0ป#@บมาม�นจะว/�งถ;งก�นหมด เช(นอย(างอาหารมาน��เห+นไหม ท��จ�ด
อาหาร ด,ซ/น(ะ จ�ดอาหารตอนเช�าๆ ในบร/เวณน�0 อย(างน�อยบร/เวณว�ดท��ร�บผ/ดชอบ ออก
จากน�0ก+คร�ว ม�นเป8นอ�นเด�ยวก�น ร�บผ/ดชอบเสมอก�นหมด เพราะฉะน�0นอาหารการก/นได�
มามากน�อยจ;งต�องแบ(งส�นป#นส(วนให�สม�5าเสมอท�กอย(างๆ อย,(ในความร�บผ/ดชอบ เม��อ
สม�5าเสมอแล�วจะม�มากม�น�อยก+เย+นใจด�วยก�นท�กคน ถ�าไม(เสมอด�วยความเอ�ยงหน�า
เอ�ยงหล�งไม(ได�นะธรรม ข�ดก�นมากท�เด�ยว

น��ละธรรมของพระพ�ทธเจ�า ท(านท� 0งหลายจ5าเอา ค�อธรรมต�องเสมอไปหมด
เสมอภาคๆ ไปหมดเลยเร�ยกว(าธรรม เช(นอย(างในว�ดน�0ก+เสมอก�นหมด เฉล��ยเผ��อแผ(ให�
เสมอท�0งทางโน�นทางน�0ไปหมด ท�น�0เวลาออกข�างนอกก+ช(วยตามความจ5าเป8นๆ ท��ไหน
ช(วยไปหมด ธรรมเป8นอย(างน�0น ความตระหน��ไม(ใช(ธรรม ความตระหน��ถ��เหน�ยว ความ
เห+นแก(ต�วค�อก/เลส เป8นข�าศ;กต(อธรรม ถ�าเป8นธรรมแล�วมองเห+นก�นสน/ทก�นเลย ไม(ต�อง
ถามช��อเส�ยงชาต/ช�0นวรรณะฐานะส,งต�5าหร�ออย,(จ�งหว�ดไหนภาคไหน ไม(ต�องถาม ห�วใจ
เป8นธรรมเข�าก�นได�หมด เช��อก�นได� ตายใจก�นได�เลย เป8นอย(างน�0นนะธรรม เข�าป�Cบตาย
ใจก�นได�เลย ถ�าเป8นก/เลสไม(ได�นะ ม�ก��รายม�นจะเป8นข�าศ;กอย,(ในน�0น เป8นยาพ/ษอย,(ในน�0น
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ในช�มน�มชนก+ยาพ/ษอย,(ในท��น��น
ธรรมก�บก/เลสต(างก�น ท(านท�0งหลายไม(เคยเห+นธรรมเห+นก/เลส ให�ฟ#งเอาตามน�0

นะ ก/เลสอย,(ในห�วใจของท�กคน แต(ธรรมม�มากม�น�อยบ�าง เร��องธรรมร,�ส;กจะส,�ก/เลสไม(ได�
เร��องก/เลสน�0หนาแน(นในห�วใจของส�ตว�โลก อ�นน�0ม�เต+มไปหมดๆ ไม(ค(อยบกพร(อง แต(
ธรรมบกพร(องมาก เพราะฉะน�0นความส�ขความเจร/ญ ความสงบร(มเย+นของโลกของส(วน
รวมจ;งม�น�อย แต(ความเด�อดร�อนว�(นวาย ความกระทบกระเท�อน ความเอาร�ดเอาเปร�ยบ
ก�นน�0นม�มาก เพราะก/เลสเผาไปๆ ไปท��ไหนเผาท��น��นก/เลสน(ะ น��เร�ยกว(าก/เลส

เอามาพ/จารณาแจงในห�วใจเจ�าของเองนะ ท��เทศน�สอนน�0 ค�อสอนให�ได�ย/นได�ฟ#ง
ท�กคน เพราะท�กคนม�พ/ษม�ภ�ยอย,(ในห�วใจค�อก/เลส แล�วม�ใจเป8นภาชนะส5าค�ญท��จะร�บ
เอาธรรมไปเป8นประโยชน� ก+ร�บอย,(ท��ใจน��นแหละ ให�ไปแยกแยะ อ�นไหนท��ไม(ด�ให�ค�ด
ออกๆ  อ�นไหนด�ให�ส(งเสร/มข;0นมาๆ แล�วผ,�น�0นจะม�ความเจร/ญๆ เร��อยๆ เจร/ญภายใน
ใจ ใจน�0เป8นส5าค�ญมาก โลกท�0งหลายมองด,แต(ว�ตถ� ลมๆ แล�งๆ พระพ�ทธเจ�ามองด,ห�วใจ
ส�ตว� น��น มองด,ห�วใจส�ตว�แล�วกระเท�อนไปหมดถ;งด�านว�ตถ�อะไรๆ ท��วไปหมดเลย ถ�าใจ
ด�แล�วอะไรๆ ด�หมด

สมม�ต/ว(าเศรษฐ� เศรษฐ�น�0ม�เง/นส�กเท(าไรค5าว(าเศรษฐ� มหาเศรษฐ� ตามหล�กธรรม
ท(านแสดงไว� เศรษฐ�น�0ม�เง/นถ;ง ๔๐ โกฏ โกฏหน;�งไม(ทราบว(าส�กเท(าไร เก/ดมาแต(โคตร
พ(อโคตรแม(หลวงตาบ�วไม(เคยทราบว(าเง/นโกฏเป8นเง/นย�งไง แต(ม�ในค�มภ�ร�เราก+เอามา
ว(าเศรษฐ�น� 0ม�เง/น ๔๐ โกฏก+เร�ยกว(าเศรษฐ� เลยน�0นไปเป8น ๘๐ โกฏเป8นมหาเศรษฐ�
ท(านว(าง�0น น��เศรษฐ� ท�น�0มาข;0นอย,(ก�บใจ ใครจะม�มากน�อยจะม�จะจนอะไร ใจเป8นเคร��อง
ว�ดเคร��องตวงท�0งหมดเลย ถ�าคนม�ธรรมแล�วสมบ�ต/เง/นทองข�าวของม�มากม�น�อย เป8น
ประโยชน�ท��วโลกด/นแดน เย+นไปหมด อบอ�(นไปหมด น��น

ถ�าเป8นคนเห+นแก(ต�วแล�วม�เท(าน�0นย�งไม(พอ ไปหากวาดมาอ�ก ให�เก/ดความเด�อด
ร�อนก�นท��วประเทศ น��ละเร��องของก/เลสเป8นอย(างน�0น ต(างก�นนะ สมบ�ต/เง/นทองข�าวของ
ถ�าใจซ;�งเป8นเจ�าของม�ธรรมแล�วกระจายไปหมดด�วยความเป8นธรรมๆ ท��วหน�าก�น เห+น
ก�นสน/ท ตายใจก�นได�เลยๆ ธรรมไปท��ไหนไม(ต�องถามช��อถามเส�ยงแหละ ธรรมประสาน
เข�าถ;งก�นๆ ตายใจก�นได�เลย ความเช��อถ�อ ความซ��อส�ตย�ส�จร/ต ความอ(อนน/�มต(อก�น
ด�วยเจตนาหว�งด�ต(อก�น น� 0ค�อธรรม ถ�าเป8นเร� �องของก/เลสแล�วคอยแต(จะเอาร�ดเอา
เปร�ยบอย,(อย(างน� 0น คอยฟ#ดคอยเหว��ยงคอยเท�ยบคอยเค�ยงท� �จะหาช(องเอา หาช(อง
ท5าลายเขา เป8นอย(างน�0นก/เลส ถ�าเป8นเร��องธรรมไม(สนใจอย(างน�0น ม�ความบกพร(องขาด
เข/นอะไร เอ�า เฉล��ยให�ท��วถ;งก�นเลย พาก�นจ5าเอานะ น��เร�ยกว(าธรรม
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ธรรมม�จ/ตใจอ�นกว�างขวาง สม�5าเสมอ ไม(เอ�ยงโน�นเอ�ยงน�0 จะต�ดส/นเร��องราวอะไร
ก+ตาม สมม�ต/เป8นผ,�ใหญ(เป8นผ,�ต�ดส/นให�ผ, �น�อยเป8นท� �ลงใจได� ก+ต�องเอาธรรมไปเป8น
เคร��องต�ดส/น กฎหมายออกมาจากธรรมนะ ธรรมเป8นอ�นด�บหน;�งเลย แล�วกฎหมายมา
ต�0งเพ��อความเป8นธรรม ท�น�0ถ�าก/เลสเข�าไปแทรก กฎหมายก+เป8นกฎหมอยไป กฎหมอย
กฎหมา กฎหม�ด ไป ก�ดก/นไปหมด ท�0งก�ดท�0งก/นท�0งข�ดหม�ดบนหล�งเจ�าของ ไม(ต�องว(า
เกาหม�ดละ ข�ดหม�ด น��ละก/เลสเป8นอย(างน�0น

เร��องธรรมท(านบอกเป8นกฎหมาย ถ�าปฏ/บ�ต/ตามกฎหมายจะสม�5าเสมอ ผ,�แพ�ผ,�
ชนะก+ยอมร�บด�วยความเป8นธรรมไม(เด�อดร�อน แต(ถ�าเป8นกฎหมอย กฎหมา กฎหม�ด
แล�ว พอเร��องราวเก/ดข;0นน�0ผ,�ใดจะเป8นผ,�ต�ดส/น เอาเง/นไปโปะคนน�0นๆ คนผ/ดบอกว(าถ,ก
คนถ,กบอกว(าผ/ดไปเลย เป8นไฟไปด�วยก�น ถ;งชนะก+ชนะด�วยความเป8นไฟ ผ,�แพ�ผ,�ชนะ
ร�อนด�วยก�นหมดเลย น��ค�อความไม(เป8นธรรม ถ�าเป8นธรรมยอมร�บ

ยกต�วอย(างเอาหลวงตาบ�วเลย จะผ/ดถ,กช��วด�ก+ยกต�วอย(างให�ท(านท�0งหลายฟ#ง น��
เราก+เคยพ,ดแล�ว น��ละความเป8นธรรม เรายอมร�บในห�วใจเราว(าเป8นธรรมล�วนๆ ตลอด
ไป ถ;งเวลาป#ดกวาด แต(ก(อนการป#ดกวาดเช+ดถ,อะไร เราก�บพระเสมอก�นหมด ด�ไม(ด�
เราเร+วกว(าพระการท5าข�อว�ตรปฏ/บ�ต/  คล(องต�วๆ ตลอดเวลา ท�น�0เราอย,(กระตGอบนะ ไม(
ใช(ก�ฏ/หล�งน�0 กระตGอบเล+กๆ เราน��งอย,( จะเป8นเข�ยนหน�งส�อหร�ออะไรนา แล�วม�นาฬ/กา
อย,(น�0น ด,นาฬ/กา ม�นด,ผ/ดละซ/

ตามธรรมดา ๔ โมงเย+นป#ดกวาดท��วว�ด ไม(ต�องม�ส�ญญาณต�ระฆ�ง เพราะต(างคน
ต(างม�นาฬ/กา ถ;งเวลาแล�วลงเลยๆ เราก+ด,นาฬ/กาของเรา แต(ด,ผ/ดละซ� โธ( น��ม�นเลยเวลา
ไปแล�วน�� ค�อตามธรรมดาบ(าย ๔ โมงป#ดกวาด แต(เราด,นาฬ/กาม�นนาฬ/กาบ�าหร�อเจ�า
ของเป8นบ�าก+ไม(ร,�แหละ ด,นาฬ/กาผ/ดไป ปIJงป#Jงลงเลย คว�าได�ไม�กวาดก+ป#ดกวาดออกมา
หน�าศาลาน�� ไม(เห+นพระเณรส�กองค�เลย ก+ม�เณรๆ หน;�ง ท/ดจรวดเด�Kยวน�0 ม�นก+เป8นล,ก
พระมาด�0งเด/ม เณรจรวดม�นเฝMาศาลา เห+นเราป#ดกวาดออกมา เราก+ข;0นผางเลย เณร ม�น
เป8นย�งไงว�นน�0 ถ;งเวลาป#ดกวาดจ;งไม(เห+นพระมาป#ดกวาด  พระม�นตายหมดท�0งว�ดแล�ว
เหรอ ข;0นอย(างน�0นะ แล�วใครจะก�สลาใครเม��อพระตายหมดท�0งว�ดแล�ว ถ;งเวลาท5าไมไม(
เห+นป#ดกวาด

เณรแกคงจะร5าคาญท(า เพราะเห+นเราป#ดกวาด แกคงจะขวางตา แกก+เอาไม�
กวาดออกมากวาด เราข,(เณรไล(เบ�0ยเณร เหอ เป8นย�งไงพระตายก�นหมดแล�วเหรอ ใคร
จะก�สลาใครน�� ท5าไมถ;งเวลาป#ดกวาดจ;งไม(เห+นเลย ว�นน�0เป8นย�งไง เณรก+เลยบอกว(า พ;�ง
ได� ๓ โมง ๒๐ นาท� ย�งไม(ถ;ง ๔ โมง เราด,ผ/ด ป#ดกวาดออกมาก+มาอาละวาดพระท�0งว�ด
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ละซ/ ข,(น�0นข,(น�0 ม�นพ;�งได� ๓ โมง ๒๐ นาท� เหอ แกก+บอกช�ดๆ ว(านาฬ/กาพ;�งได� ๓ โมง
๒๐ นาท� ย�งไม(ถ;ง ๔ โมง พอว(าอย(างน�0นเราก+ว(า เอ�า ร�บๆ เล/กอย(าให�พระมาป#ดกวาด
ม�นจะเป8นบ�าก�นหมดท�0งว�ด ให�เล/กท�นท� เราจะไปแก�บ�าของเรา เด/นปIJงกล�บเลย เราไป
แก�บ�าเรา ท�0งๆ ท��จะก�ดจะฉ�ก พอว(าอย(างน�0นแล�วยอมร�บป�Cบว(าเราเป8นต�วโทษ เราจ;ง
บอกว(าเราจะไปแก�บ�าเรา เณรม�นคงจะห�วเราะแหละ

น��ความเป8นธรรม พ,ดเป8นความเป8นธรรมนะ น��ถ�าหากว(าเป8นอย(างเราว(าจร/งๆ
พระเณรผ/ดจร/งๆ แล�ว ว�นน�0นจะต�องประช�มก�น ด�ไม(ด�ไล(พระหน�หมดท�0งว�ดเลย เพราะ
กฎอ�นน�0ทราบก�นท��วท� 0งว�ดและเป8นของหยาบๆ ท5าไมจ;งต�องมาผ/ดพลาดถ;งขนาดน� 0
สมควรจะอย,(ให�หน�กศาสนาพระพ�ทธเจ�าแล�วเหรอ น��ละข�บก�นตรงน�0นละนะ แต(ม�นมา
ข�บเจ�าของเส�ยก(อนเข�าใจไหม เพราะเจ�าของผ/ด ข�บเส�ยก(อน น��ความเป8นธรรมเป8นอย(าง
น�0น ไม(ว(าคนน�0นคนน�0ว(าเป8นผ,�ใหญ(ผ, �น�อย ต�องเอาหล�กธรรมเป8นเกณฑ� ซ;�งเป8นหล�ก
ธรรมท��ใหญ(โตครอบโลกธาต�น�0มาเป8นกฎเป8นเกณฑ� เราอย(าเอาอ5านาจบาตรหลวงของ
เราว(าเป8นผ,�ใหญ(มาท5า ท�0งๆ ท��ไม(เป8นธรรมใช�ไม(ได�นะ อย(าเอามาใช� น��เราพ,ดให�เป8นคต/
ต�วอย(างเฉยๆ

เราเองท��ปฏ/บ�ต/อย,(น�0เราก+ปฏ/บ�ต/แบบเด�ยวธรรมนะ เราไม(เหน�อธรรม ผ/ดถ,กช��วด�
อะไรต�เข�าหาธรรมๆ ไม(ให�ไปท��อ��นนะ อย(างเราผ/ดน�0ก+ต�เข�าหาธรรม เราผ/ดข,(พระท�0งว�ด
พระตายก�นหมดท�0งว�ดใครจะมาก�สลา ฟ#งซ/เอาก�นขนาดน�0น ท�0งจะก�ดจะฉ�กอย,(นะเวลา
น�0น ค�อผ/ดเวลาไม(ใช(เร� �องเล+กน�อย คนต�0งอกต� 0งใจจร/งๆ จะผ/ดอะไรเวลา หยาบๆ
ประกาศก�นมาส�กเท(าไร ประจ5าว�ดอย,(แล�ว มาผ/ดเห+นต(อหน�าต(อตา น��ละเร��องม�นร�อน
มากร�นแรงมาก แต(ส�ดท�ายเจ�าของเป8นผ,�ผ/ด พอผ/ดแล�วก+พล/กป#@บเลย น��นต�องเป8นอย(าง
น�0น ยอมร�บท�นท� ท(านถ;งว(าธรรมๆ

ไอ�ความว�(นว��ว� (นวายของโลกของสงสาร เฉพาะอย(างย/�งภายในจ/ตใจ ม�นว�(นวาย
ค�อก/เลสท5างาน หาความสงบส�ขเย+นใจไม(ได�เลยด/0นตลอด ต�0งแต(ต��นนอนไม(ทราบว(าม�น
ต/ดเคร��องเม��อไร เส�ยงเคร��องยนต�กลไกผ�นห�วใจเจ�าของม�นหากล��นข;0นเลยละ จนกระท��ง
หล�บจ;งด�บเคร��องท�เด�ยว เอาเวลาหล�บเป8นเวลาด�บเคร��อง ไม(ง�0นด�บไม(ลง ม�นค/ดม�นปร�ง
เร��องน�0นเร��องน�0ย�(งไปหมด ด�วยเหต�น�0จ;งต�องเอาธรรมเข�าด�บ ม�นจะค/ดเร��องใดก+ตามเอา
ธรรมเข�าด�บป�Cบเลยด�งท��เคยสอนแล�ว เวลาน�0เราจะภาวนา เอาภาวนาธรรมบทใด เอา
ธรรมบทน�0นเข�ามาปPด เข�ามาด�บ เข�ามาก�0นว(าง�0นเถอะ ไม(ให�ม�นออก ใส(เข�าเปร�0ยงๆ ม�น
อย,(ๆ  อย,(
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เม��อม�นไม(ออกแล�วก+ไม(ก(อเร��องก(อราว ค/ดไปเร��องใดม�แต(ก/เลสม�แต(ฟQนไฟกล�บ
มาเผาเจ�าของ เม��อไม(ให�ม�นออกแล�วม�นก+ไม(ไปค/ด ไม(เอาไฟมาเผาเจ�าของ ท�น�0ปPดไว�น�0
การปPดน�0ปPดด�วยธรรม เป8นการส��งสมธรรมข;0นมาภายในใจ ร�กษาธรรมภายในใจด�วย
การไม(ให�ค/ดให�ปร�งอย(างอ��น ท�น�0ใจก+ม�ความสงบเย+น จากสงบเย+นแล�วท�น�0ก+สง(างามข;0นๆ
น��การระง�บด�บไฟต�องระง�บด�วยน05า ระง�บก/เลสต�องระง�บด�วยธรรม ไม(ม�ธรรมระง�บไม(อย,(
นะ ให�พาก�นพ/จารณา

เวลาม�นด�ดม�นด/0นน�0 โถ เร��องห�วใจของง(ายเม��อไร อ5านาจของก/เลส ก/เลสค�อต�ว
ภ�ยของใจอย,(ในใจของเราน��นละ ธรรมค�อต�วค�ณมหาค�ณอย,(ในใจ ท�0งสองอย(างน�0สต/เป8น
ผ,�ร�บผ/ดชอบ เราจะแก�ไขด�ดแปลงลบล�างหร�อส(งเสร/มส/�งใดข;0น ซ;�งม�ท�0งสองค�อก/เลสและ
ธรรมภายในใจของเรา ให�พ/จารณาเองด�วยสต/ป#ญญาของต�วเอง แล�วท�น�0ก/เลสเป8นฝ�าย
ช��วต�องพยายามป#ดม�นตลอดต�ม�นตลอด ธรรมเป8นฝ�ายด�พยายามส(งเสร/มข;0นด�ข;0น จ/ตท��
ไม(ม�ค�ณค(าอะไรเพราะก/เลสเหย�ยบห�วม�น กลายเป8นส/�งท��ม�ค�ณค(าข;0นมาด�วยการบ5าร�ง
ธรรมร�กษาธรรม ม�สต/ธรรมป#ญญาธรรมเป8นต�น จ/ตก+สงบเย+นข;0นมาๆ จากน�0นก+เด(นข;0น
ละ เด(นข;0นๆ และเห+นก/เลสเป8นภ�ยได�ละท��น�� แต(ก(อนไม(เห+นนะ ก/เลสก�บเราเป8นไฟอ�น
เด�ยวก�นหมด พอธรรมได�เจร/ญข;0นภายในใจก+เห+นก/เลสเป8นภ�ย เห+นธรรมเป8นค�ณข;0น
ภายในใจ น�0นละท��น��ฟ#ดเหว��ยงก�นไปเลย พาก�นจ5าเอานะ

ว�นเช(นน�0เช(นว�นเสาร� ว�นอาท/ตย� ว�นพระ น�0เป8นว�นท��จะให�ว(างส5าหร�บขวนขวาย
ความด�งาม ค�อบ�ญก�ศลเข�าส,(ใจ บ5าเพ+ญธรรมเข�าส,(ใจ ควรให�ม�ส5าหร�บชาวพ�ทธเรา ว�น
ไหนม�ดก�บแจ�งๆ ท�0งว�นๆ ม�นจะตายเพราะก/เลสถ,ไถเอาไปตลอดเวลา ธรรมะท��จะเป8น
เบรกห�ามล�อให�จ/ตใจได�ร�บความสงบ ได�ท5าบ�ญให�ทานน�0ม�นจะไม(ม� เพราะฉะน�0นพระ
พ�ทธเจ�าท(านจ;งสอนเอาไว�ว(า ว�น ๗ ค�5า ๘ ค�5า ๑๔-๑๕ ค�5า เป8นว�นให�ว(างส5าหร�บจ/ตใจจะ
ได�บ5าเพ+ญความด�เข�าส,(ตน นอกจากน�0นก+ให�เป8นเร��องของธาต�ของข�นธ� ได�มามากน�อย
บ5าร�งธาต�ข�นธ�ต(อไป ท(านสอนว(าอย(างน�0น เราอย(าปล(อยอย(าวางนะ

เร��องใจไม(ใช(เร��องเล+กน�อย น�0ได�ผ(านมาแล�วถ;งพ,ดได�อย(างไม(สะทกสะท�านเพราะ
ผ(านมาแล�ว ท�0งก/เลสเหย�ยบห�วธรรม ท�0งธรรมเหย�ยบห�วก/เลส เผาก/เลสอย,(ในห�วใจดวง
น�0หมด ข;0นเวท�ฟ#ดก�นความเพ�ยร เร�ยกว(าความเพ�ยร ใจน��นเป8นเวท� ก/เลสก�บธรรมเป8นค,(
ต(อส,�ซ�ดก�นอย,(บนเวท� ท�น�0ให�ก/เลสพ�งลงไปใจก+สง(างามๆ จ5าเอา

น��ได�สอนท�กอย(างท� �เป8นคต/แก(บรรดาพ��น�องท� 0งหลาย เพราะเวลาน�0อาย�ก+แก(
ขนาดน�0แล�ว ม�นจะอย,(ไปก��ว�นไปพ/จารณาซ/ อาย�มาขนาดน�0แล�วม�นจะอย,(ไปก��ว�น การอย,(น�0
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ก+อย,(เพ��อท5าประโยชน�ให�โลกนะ เราไม(อย,(เพ��อเรา ส5าหร�บเราพอท�กอย(างแล�ว ไม(ม�อะไร
ท��จะต�องการ พอหมด อะไรมาตกออกๆ เพราะพอแล�วๆ เหม�อนน05าเต+มแก�ว น05าเต+ม
แก�วเราจะเอาน05ามหาสม�ทรมาเทม�นก+ไหลออกเหม�อนก�น อย(าว(าแต(น05าอ��นๆ ท��ใดเลยมา
เทให�ม�นข�งอย,( ม�นเต+มแก�วแล�วม�นจะเอาอะไรมาข�ง ม�แต(ล�นออกๆ ด�ก+ตามช��วก+ตามลง
เข�ามาส,(ใจ ใจท��เต+มแล�วด�วยน05าท��ม�ค�ณค(ามหาศาลตกออกหมดเลย น/นทา สรรเสร/ญ
เย/นยออะไรตกออกหมด จ;งเร�ยกว(าพอ

น��ก+พอแล�วท�กอย(าง เราก+พ,ดตรงๆ อย(างน�0ละ เราอ�ตส(าห�พยายามขวนขวายมา
ต�0งแต(บวชมาน�0เป8นเวลาก��ปU จนน�บพรรษาเจ�าของไม(ได�นะ หลงพรรษาเด�Kยวน�0 ไม(ทราบ
ได�ก��พรรษานาไปถามเขา เราเป8นผ,�บวชแล�วไปถามเขา เอG เราน�0ม�นได�ก��พรรษานาม�น
เหม�อนบ�านะ พรรษาก+อย,(ก�บเรา บวชก+ค�อเรา ได�ก��พรรษาค�อเรา แล�วหลงพรรษาต�ว
เองก+ค�อเรา ม�นเหม�อนบ�านะ ค�อม�นบวชมานาน ขวนขวายต�0งแต(ความด�งามตลอดมา
ต�0งแต(บ�ดน�0นๆ ต�0งแต(ว�นบวชไม(สร�างความช��วช�าลามก ต�0งแต(ว�นน�0นจนกระท��งบ�ดน�0 สร�าง
แต(ความด�งามเร��อยมา ความด�งามเพ��อเข�าส,(ใจๆ

เม��อสร�างความด�งามเข�า เฉพาะอย(างย/�งจ/ตตภาวนา เป8นความด�งามส�ดยอดเลย
เข�าส,(ใจๆ จนกระท��งใจเต+มเปUVยมไปท�กอย(างบร/ส�ทธ/Wเต+มท��แล�ว จะเร�ยกว(าเป8นจ/ตบร/ส�ทธ/W
หร�อเร�ยกว(าเป8นธรรมธาต� ถ;งพระน/พพานท�0งเป8นแล�วว(าง�0นก+ไม(ผ/ด เม��ออ�นน�0ม�นพอแล�ว
อะไรๆไม(เอา เป8นเองเป8นหล�กธรรมชาต/เหม�อนน05าเต+มแก�ว เทมาไหนไหลออกหมดๆ
ท��พอด�ก�นค�อน05าท��อย,(ในแก�ว นอกจากน�0นเร�ยกเป8นของเศษไปแล�วไม(เอา จ/ตน�0เม��อพอ
แล�วก+เป8นอย(างน�0นไม(เอาอะไรๆ น�0เราบ5าเพ+ญเพ��อประโยชน�แก(โลกเราไม(เอาอะไรนะ
ของเราพอท�กอย(างแล�ว

ผลแห(งการปฏ/บ�ต/ พ,ดจะว(าท�าทายหร�อไม(ท�าทายเอาความจร/งมาพ,ด การ
บ5าเพ+ญความด�เม��อเต+มท��แล�วพอ แต(ส5าหร�บความช��วไม(ม�ค5าว(าพอ ก/เลสต�ณหาค�อความ
ทะเยอทะยานความห/วความโหยม�ต�0งแต(ก/เลส น��ละต�วไม(พอ พาคนให�หม�นต/0วๆ จะตาย
อย,(เวลาน�0 และพาส�ตว�ท�0งหลายให�สร�างบาปก+ค�อต�วน�0เอง ม�นห/วม�นโหยมากๆ ม�นไม(ได�
ท5าด� ท5าช��วม�นก+เอา ส�ดท�ายก+ม�ต�0งแต(ความช��วช�าลามก เป8นอย(างน�0นนะ สร�างความด�เรา
สร�างตลอดจนกระท��งพอ ถ;งข�0นพอๆ ธรรมพอ ก/เลสไม(พอ ไม(ม�ค5าว(าพอ

ธรรมน�0พอเป8นนะ เราจะเห+นได�ต�0งแต(เวลาเราบ5าเพ+ญทางด�านจ/ตตภาวนา จ/ต
เข�าส,(ความสงบ จ/ตสงบน�0ก+พอต�วอย,(สบายๆ คร�0นแน(นหนาม��นคงสงบแน(วเท(าไรย/�งพอ
ต�วๆ พอต�วด�วยความเอ/บอ/�มในจ/ตใจ ฟาดเข�าส,(ทางด�านป#ญญาฟ#นก/เลสเผาก/เลสขาด
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สะบ� 0นลงไปเท (าน� 0น ก /เลสขาดหมด เหล�อแต(จ /ตด �ดผ;งข; 0นมาเป8นธรรมะบร/ส �ทธ/ W
พ�ทโธเต+มดวงแล�วน�0พอ ท�น�0พอโดยส/0นเช/ง ไม(ม�อะไรท��จะต�องการอ�กแล�วในโลกน�0 หมด
ร,�อย,(ในใจไม(เอาอะไรท�0งน�0น อย(างน�0นละเร�ยกว(าจ/ตใจพอ

เราพ,ดช�ดๆ อย(างเราท5าประโยชน�ให�โลก ด�ดด/0นเราจะเป8นจะตายนะ ท� �ไหน
เทศน�น�0ก��ปUมาแล�วต�0งแต(ช(วยชาต/ไทยมาน�0 สมบ�ต/เง/นทองข�าวของม�มากน�อยเท(าไร ขน
เข�าส,(ส(วนรวมหมดเลย เราไม(เอาอะไรท�0งน�0น เราด/0นแต(เราไม(เอาอะไรนะ ไม(เคยเอา
อะไร ไม(ม�เจตนาจะเอาอะไร ม�แต(ได�มาเพ��อส(วนรวมๆ ท�0งน�0น น�0เราก+ท5าของเราอย(างน�0
เราก+ไม(เด�อดร�อนเพราะพอแล�วเด�อดร�อนหาอะไร ถ;งกาลเวลาแล�วก+ไปเท(าน�0น เม��อย�ง
ไม(ถ;งกาลก+อย,(อย(างน�0แหละ แนะน5าส��งสอนก�นไป ให�พาก�นฟ#งเส�ยงนะ

ค5าพ,ดท��ออกมาน�0ต�0งแต(ว�นบวชมา ค5าพ,ดท��แนะน5าส��งสอนเฉพาะอย(างย/�งทางด�าน
ปฏ/บ�ต/ น��นละค5าพ,ดท��ออกมาจากจ/ตตภาวนา เป8นค5าพ,ดท��ถ,กต�องแม(นย5าล�วนๆ น�0ให�ย;ด
นะ ให�เอาไปปฏ/บ�ต/ เพราะได�เห+นผลมาแล�วจากการปฏ/บ�ต/ของตน การภาวนาการ
บ5าเพ+ญความด�ของตนไม(โกหกตน ม�แต(ธรรมของจร/งข;0นมา เม��อออกจากธรรมของจร/ง
ท��ตนได�ร�บแล�วสอนใครก+จร/งไปหมด ไม(ม�ค5าว(าหลอกลวงโลก ให�ท(านท�0งหลายจ5าเอา

บาปม� บ�ญม� นรกม� สวรรค�ม� เปรตผ�ประเภทต(างๆ น� 0พระพ�ทธเจ�าท�กๆ
พระองค�ยอมร�บก�นท�0งหมด ฟ#งซ/น(ะ ถ;งน/พพานม� ยอมร�บก�นท�0งหมด แต(ผ,�ท��จะปฏ/เสธก+
ค�อพวกห,หนวกตาบอด พวกท��ม�นจะชนต�นเสาชนห/นชนผาตกเหวตกบ(อลงนรกอเวจ� ก+
ค�อพวกเราท��หนาแน(นว(า บาปไม(ม� บ�ญไม(ม� นรกสวรรค�ไม(ม� น�0ค�อเปPดทางเพ��อความล(ม
จมแก(ตนเอง จ5าให�ด�นะ พระพ�ทธเจ�าจอมปราชญ�สอนว(าส/�งเหล(าน�0ม� ท(านเล+งญาณเห+น
หมดแล�วท�กอย(างท(านจ;งมาบอก ท(านไม(มาโกหกโลก โลกว/ท, ร,�แจ�งหมด ท�0งนรกเม�องผ�
ท�0งสวรรค�ช�0นพรหมถ;งน/พพาน ท(านร,�มาหมดแล�ว ท(านมาสอนเราด�วยความร,�แจ�งเป8น
ความจร/ง ให�พาก�นย;ดอ�นน�0เป8นหล�ก

อย(าว(าบาปไม(ม�บ�ญไม(ม� คนตาบอดพ,ดนะ คนตาด�บอกด�วยก�นเป8นเส�ยงเด�ยว
ก�น พระพ�ทธเจ�าไม(เคยค�านก�นนะ บาปก+ด�บ�ญก+ด� นรกสวรรค�พรหมโลกน/พพานก+ด� ไม(
เคยค�านนะ ม�ด�วยก�นหมดเพราะร,�เห+นด�วยก�น อย(างท��เรามาน��งอย,(ศาลาน�0 เราด,อะไร
ด�วยก�นเห+นด�วยก�น เราจะค�านก�นได�ย�งไง คนตาด�ด,ก�นไม(ค�าน แต(คนตาบอดค�านว�นย�ง
ค�5า ให�พาก�นเข�าใจเอานะ เอาละเทศน�เท(าน�0ละเหน��อยแล�ว

ร�บฟ#งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
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www.luangta.com หร�อ www.luangta.or.th

และร�บฟ#งจากสถาน�ว/ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว/ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


